
 

 

Správa o činnosti Klubu slovenských turistov za rok 2013 

 
Správu predkladá predseda KST na Ústrednú radu KST 6.-7.6.2014 v Žiline. 

 

Výkonný výbor KST pracoval v zložení: Peter Perhala, Erika Fábryová, Marek Heinrich, Štefan Kuiš, 

Zuzana Jendželovská, Miroslav Herchl, Vladimír Povoda. 

 

Úvod:  

Po prijatí zmeny Vykonávacieho predpisu Organizačný poriadok 8.11.2013 a následne ÚR KST 

14.12.2013 zamestnanci sekretariátu KST prestali rešpektovať predsedu KST ako hlavu organizácie 

a na pokyn zodpovedného podpredsedu KST pre organizáciu a legislatívu ignorovali potreby KST ako 

takého a stali sa mocenským nástrojom pre naplnenie osobných ambícií a neuspokojené ego 

niektorých funkcionárov. Žiadal som sekretariát KST začiatkom januára 2014 sekretariát KST 

o vyhotovenie návrhu Správy o činnosti 2013 s termínom do konca marca 2014. Žiaľ, aj napriek 

mnohým urgenciám, som sa do dnešného dňa nedočkal kompletných materiálov k vyhotovenie tejto 

správy. Dokonca ani po urgencii na zasadnutí VV KST 17.5.2014. Preto budem v nasledujúcich 

minútach improvizovať, veď aj tak nosím všetky naše celoročné aktivity vo svojej pamäti.  

 

1. Zasadnutia VV KST 2013 – na návrh predsedu KST pokračovali výjazdové zasadnutia VV, aby sa 

problémy celonárodnej turistiky neriešili od zeleného stola v Bratislave, ale v priamom kontakte 

s funkcionármi RR KST a predsedami klubov a odborov KST.  

Január – Čingov – Región Spišská Nová Ves 

Február – Rajecké Teplice – Región Žilina 

Marec – Zámutov – Región Vranov nad Topľou 

Apríl – Košice – Región Košice – mesto 

Máj – Velaty – Región Trebišov 

Jún – Levice – Región Levice 

Júl – Bratislava 

August – Veľký Krtíš – Región Veľký Krtíš 

September – Zvolen – Región Zvolen 

Október – Piešťany – Región Trnava 

Október – Bratislava – mimoriadny 

November – Topoľčany – Región Topoľčany 

December – Čadca – Región Kysuce 

 

2. Zasadnutia ÚR KST 2013 

Júl – Bratislava 

December – Čadca 

 

3. XIV. VZ KST 2013 v Bratislave slávnostné zasadnutie pri príležitosti 60. celoslovenského zrazu KST 

a 44. Stretnutia TOM,  v roku 140. výročia vzniku organizovanej turistiky na území Slovenska – 

Uhorský karpatský spolok (1873) za účasti množstva čestných hostí vrátane prezidentky ERA Lis 

Nielsen z Dánska. 

 

4. Chata pod Rysmi – dokončenie generálnej rekonštrukcia, ktorá odštartovala 15.6.2010. Slávnostné 

otvorenie chaty 25.9.2014 za účasti väčšiny sponzorov a darcov. Náklady na celkovú rekonštrukciu 

presiahli 600.000€, ale bez nutnosti pre KST vziať si pôžičku v banke, aj napriek tomu, že ÚR KST 

pôžičku schválila. 

 

5. 140 rokov organizovanej turistiky na Slovensku – 10.8.1873 – založenie Uhorského karpatského 

spolku – oslavy a spomienka na Zbojníckej chate 10.8.2014 spolu s vernisážou výstavy v Starom 

Smokovci 

 

6. 60. celoslovenský zraz KST v hlavnom meste SR Bratislave – RR Bratislava 

 

7. 50. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Michalovom vrchu – RR Topoľčany 
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8. Ďalšie hlavné podujatia – 42. zraz mladých vodákov KST – SVT KST, 35. cyklozraz KST Piešťany – 

RR Trnava, 46. zraz vysokohorských turistov KST – SVhT KST, 58. medzinárodný splav Dunaja TID 

– SVT KST, 47. ZZ KST Oščadnica – RR Čadca, Národný výstup na Kriváň, 6. Stretnutie priaznivcov 

KST v Malej Čiernej – RR Žilina, Festival Ľudia a hory – SVhT KST 

 

9. Chodník Arnošta Guldana – pomenovaný chodník v Slovenskom raji pri príležitosti 1. výročia úmrtia 

člena VV KST 

 

10. Medzinárodná činnosť -  

 

Medzinárodná konferencia – Tradície a perspektívy organizovanej turistiky v Strednej Európe 

v Trnave – 6.-8.12.2014 za účasti turistických organizácii zo Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska. 

Na záver prijatá deklarácia. 

 

Účasť KST na oslavách – 125 rokov KČT v Prahe, 100 rokov MTZS v Budapešti a 18. VZ PTTK – 

zvolené nové vedenie s novým mladším predsedom Romanom Bargielom. 

 

Dvojstranné rokovania KST-KČT v Pezinku 18.-20.10.2014 a KST-MTSZ v Maďarsku 22.-

24.11.2014. 

 

Ukrajina - Od 8.1.2013 sa začala séria rokovaní o spolupráci v oblasti turistického značenia na 

Ukrajine. Najprv to bolo rokovanie s Ivom Dokoupilom a zástupcami Českého veľvyslanectva na 

Ukrajine, ktoré v posledných rokoch financovalo výstavbu a značenie nových značených trás 

v Zakarpatsku. Predmetom rokovania bolo napojenie slovenského značenia na Ukrajinu. Dohodlo sa, 

že sa to napojí do konca roka predĺžením červenej turistickej značky z Novej Sedlice cez Ulíč na 

hraničný peší prechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Delegácia KST v zložení P. Perhala, D. Valúch, M. 

Kubla a M. Kirschner sa zúčastnila 17.4.2013 tlačovej konferencie veľvyslancov višegrádskej štvorky 

o značení na Ukrajine a odhalení smerovníka na ukrajinskej strane hranice v Malom Bereznom. 

Taktiež sa uskutočnilo rokovanie s predsedom občianskeho združenia Karpatské stezky. V máji a júni 

2013 sa uskutočnilo niekoľko rokovaní s agentúrou TRANSCARPATHIA, ktorá je poverená 

oblastnou zakarpatskou radou o spoločnom európskom projekte Karpatskej cesty. Agentúra má záujem 

v spolupráci s KST vytvoriť ukrajinskú štátnu normu na značenie, metodiku značenia, napísanie 

učebných textov, pripraviť návrh štátnej akreditácie a kurzy lektorov z KST na vyškolenie značkárov 

na Ukrajine. Agentúra podobne ako Karpatské stezky požiadala o členstvo v EWV. Rokovania 

vyvrcholili v Bratislave 2.7.2014 za účasti prezidentky ERA L. Nielsen. Následne bola ukrajinská 

agentúra ARD Transcarpathia v októbri 2013 na 44. Konferencii ERA v srbkom Vršaci prijatá za 

riadneho člena. Začiatkom roka KST  ako líder projektu podal spoločný európsky projekt cez nórske 

mechanizmy na Úrad vlády SR (partneri SACR, ARD Transcarpathia, Nórsky klub turistov, 

Výpočtové a dátové služby, a.s. ) v celkovom objeme 400.000€. Projekt je zameraný na tvorbu 

ukrajinskej štátnej normy v oblasti značenia, metodiku turistického značenia, vytvorenia ukrajinskej 

akreditácie na kurzy v oblasti značenia, propagáciu a prezentáciu KST a SR v slovensko-ukrajinskom 

a európskom priestore. V súčasnosti prebieha fáza schvaľovania.  

Spolupráca sekcií KST 

Účasť na 44. Konferencii ERA v Srbsku 10.-13.10.2014 – prijatie 3 nových členov – Ukrajina, 

Chorvátsko, Macedónsko. Schválenie organizovania 46. Konferencie ERA v roku 2015 na Slovensku, 

Bratislave – KST. 
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11. Propagácia 

Magnetky chát vo vlastníctve KST, nášivka KST, odznaky k výročným podujatiam, tlačové správy, 

príprava Kalendára podujatí KST 2014 – inzercia, tlačové konferencie. Otázky a odpovede na webe 

KST. 

12. Príprava nového členského preukazu KST 

13. Akreditácia – príprava podkladov k podaniu žiadosti. Od roku 2008 neplatná akreditácia ešte za 

predsedovanie bývalého predsedu KST M. Herchla. Prechodné obdobie do 1.9.2013, zastavenie 

kurzov a seminárov. Príprava metodických materiálov za spolupráce UMK KST a sekcií KST. 

Nasledovať bude revízia 3 vykonávacích predpisov, ktoré budú vychádzať zo schválenej akreditácie 

MŠVVŠ SR – inštruktor turistiky I.-III. triedy. 

 

14. Nový informačný systém KST od 1.8.2013 – tlačivá – objednávka známok, materiálu, prihláška na 

kurz, výmena kvalifikačného preukazu, návrh na udelenie ocenenia. Zjednodušiť komunikáciu ústredia 

KST s členskou základňou KST.  

 

15. Pokračovanie spolupráce s VÚC  

Žilina – záštita a finančná pomoc pri organizovaní 47. ZZ KST v Oščadnici 

Trnava – záštity a finančná pomoc pri vyznačení pomenovaného turistického chodníka Sv. Cyrila 

a Metoda vedúceho z Piešťan do Pohradia – príspevok KST k 1150. výročiu príchodu vierozvestcov na 

Veľkú Moravu 

Nitra – podpis dohody o spolupráci – pre 2014 dohoda o finančnom príspevku 3.000€ na obnovu 

a údržbu turistického značenia. 

Banská Bystrica – podpis dohody v roku 2014 

Trenčín – dohoda schválená VV KST pred podpisom 

Bratislava – príprava rokovania na september 2014 

Košice – finančný príspevok z KOCR Košický kraj vo výške 6.417 € na obnovu TZT 

Prešov – zatiaľ bez ústrednej spolupráce 

 

16. Ministerstvo školstva, vedy,  výskumu a športu SR – dotácia vo výške 82.000 € na obnovu TZT 

peších, lyžiarskych, mzdy + spolufinancovanie. 

2014 – 90.000€ - 80.000€ na obnovu TZT a 10.000€ na réžiu sekretariátu a mzdy. 

Príprava nového zákona o športe v ktorom sa snažíme činnosť a potreby KST priamo definovať – P. 

Perhala, člen prípravnej komisie. 

 

17. Príprava legislatívneho návrhu zákona o turistickom značení – správca, obnova, budovanie, 

financovanie, ochrana. Priame definovanie KST v zákone. Požiadavku predloží MV SR do vlády SR. 

Zákon by mal byť schválený do 1 roka. 

 

18. Pripomienkovanie zákonov o ochrane prírody a krajiny, o lesoch, o organizovaní športových podujatí, 

zonácia TANAP, Návštevný poriadok TANAP, vypovedanie dohody o ochrane prírody a krajiny 

a cestovného ruchu zo strany KST – význam? Petícia za otvorenie Tatier? Príprava spoločných 

pokynov HZS spolu so zainteresovanými subjektmi. 

 

19. Slovenské elektrárne, a. s. ENEL – pokračovanie ekologizácie chát vo vlastníctve KST – 10.000 € 

z 2% a 3.000€ na nákup úsporných LED žiaroviek, memorandum o spolupráci, spoločná tlačová 

konferencia v Starom Smokovci.  
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20. SITOUR – reklamná spolupráca na tabuľky na TZT – Horalky a Union – 8.645€ 

 

21. INVENTI – reklamná spolupráca na webe KST pre Geriavit Pharmaton – 1.700€ 

 

 

 

22. Príprava spolupráce s a.s. VKÚ 

 

23. Lesy SR, š.p. – obnovenie spolupráce na základe rámcovej zmluvy z roku 2011. Príprava 1. ročníka 

turisticko-lesníckeho podujatia Chodníkom Jozefa Dekréta Matejovie, vždy 3. sobotu v októbri.  

 

24. Spoločnosť M. R. Štefánika – v spolupráci nové turistické podujatie Stretnutie turistov na chate M. R. 

Štefánika – každoročne pri príležitosti narodenín nášho velikána M. R. Štefánika. 

 

25. Steiger, a. s. – zmluva o spolupráci  - na rok 2013, perspektívne aj na ďalšie roky – mikiny pre 

predsedov sekcií KST – odovzdať. 

 

 2013 

30.750€  - Tomáš Petrík – Chata pri Zelenom plese – ročný nájom 75% chaty 
20.000€ - Igor Fabricius – Chata M. R. Štefánika – ročný nájom 100% chaty 
20.276,25€ - Miroslav Jílek – Téryho chata – ročný nájom 75% chaty 
9.900€ - Ľudovít Záhor – ročný nájom 75% chaty 
4.200€ - Viktor Beránek – ročný nájom za 60% chaty 

85.126,25€ – spolu príjem do rozpočtu KST z nájmu chát vo Vysokých a Nízkych Tatrách 
20€ - Ľudovít Záhor – ročný nájom domény zbojnickachata.sk 
375€ - Slovak Telekom, a.s.  – Chata pri Zelenom plese – ročný nájom priestorov 5 m2. 
23,88€ - Tomáš Petrík – ročný nájom domény chataprizelenomplese.sk 
20€ - Igor Fabricius – ročný nájom domény chatamrs.sk 
20€ - Miroslav Jílek  - ročný nájom domény teryhochata.sk 
82.000€ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – dotácia obnova značkovania peších, 
lyžiarskych TZT, budovanie a obnova turistického informačného systému v roku 2013 
100.000€ - predaj pozemku a budovy Dom športu Bardejov 
10.000€ - Slovenské elektrárne, a.s. – pokračovanie ekologizácie vysokohorských chát KST 
6.417€ - KOCR Košický kraj – obnova značenia peších trás na území Košického kraja 
8.645€ - SITOUR, s.r.o. – nájom reklamných plôch (tabuľky TZT) HORALKY a UNION 
1.700€ - INVENTI, s.r.o. – prenájom priestoru na www.kst.sk – Geriavit Pharmaton 
1.500€ - Trnavský samosprávny kraj – Chodník Sv. Cyrila a Metoda 
1.000€ - pivovar Steiger, a.s. – zmluva o reklame- Chata pod Rysmi 
1.000€ - Národná banka Slovenska – 61. Celoslovenský zraz KST a 45. Stretnutie TOM 2014 
1.500€ - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. – 48. ZZ KST 2014 
1.700€ - SACR  - reklama na www.kst.sk 
1.000€ - Západoslovenská energetika, a.s. – konferencia Tradície a perspektívy organizovanej turistiky 
v Strednej Európe, 6.-8.12.2013 v Trnave 

302.047,13€ - spolu za rok 2013 
 

2014 
30.750€  - Tomáš Petrík – Chata pri Zelenom plese – ročný nájom 75% chaty 
20.000€ - Igor Fabricius – Chata M. R. Štefánika – ročný nájom 100% chaty 
20.276,25€ - Miroslav Jílek – Téryho chata – ročný nájom 75% chaty 
9.900€ - Ľudovít Záhor – ročný nájom 75% chaty 
4.200€ - Viktor Beránek – ročný nájom za 60% chaty (2011, 2012 – 300€) 

85.126,25€ – spolu príjem do rozpočtu KST z nájmu chát vo Vysokých a Nízkych Tatrách 
20€ - Ľudovít Záhor – ročný nájom domény zbojnickachata.sk 
375€ - Slovak Telekom, a.s.  – Chata pri Zelenom plese – ročný nájom priestorov 5 m2. 

http://www.kst.sk/
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23,88€ - Tomáš Petrík – ročný nájom domény chataprizelenomplese.sk 
20€ - Igor Fabricius – ročný nájom domény chatamrs.sk 
20€ - Miroslav Jílek  - ročný nájom domény teryhochata.sk 
 
 
 
90.000€ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – dotácia: 80.000€ obnova značkovania 
peších, lyžiarskych TZT, budovanie a obnova turistického informačného systému v roku 2014; 
10.000€ mzdové náklady a činnosť sekretariátu v roku 2014 
3.000€ - Nitriansky samosprávny kraj - obnova značkovania peších, lyžiarskych TZT, budovanie 
a obnova turistického informačného systému v roku 2014 
380€ - BOIRON SK, s.r.o. – inzercia v Kalendári podujatí KST 2014, pre 2015 a 2016 – 440€, 440€ 
2.880€ - Združenie Slanské vrchy – východ – zhotovenie turistických trás s podporou cezhraničnej 
spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. 

181.845,13€ - spolu za rok 2014 
A to nie je započítaný príjem z inzercie v kalendári podujatí 2013 a 2014, z predaja členských 
známok, magnetiek chát, odznakov, nášiviek, z 2%  a pod.  
 
Poďakovať všetkým dobrovoľníkom za spoluprácu.   
 
V Žiline 6.6.2014. 
 
 
 
        Peter Perhala, v. r.  
            predseda Klubu slovenských turistov 


